

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	الإمتاع بشرح متن أبي شجاع
	مقدمة الشارح
	التعريف بالإمام الشافعي
	التعريف بالقاضي أبي شجاع
	المبادي العشرة لعلم الفقه
	شرح التعريف
	الحكم الشرعي
	بعض المصطلحات في المذهب الشافعي
	مقدمة المؤلف
	كتاب الطهارة
	أنواع المياه
	أقسام المياه
	فصل - جلود الميتة
	فصل - أوانى الذهب والفضة
	فصل - السواك
	فصل - في أحكام الوضوء
	سنن الوضوء
	فصل - الاستنجاء
	آداب قاضي الحاجة
	فصل - نواقض الوضوء
	فصل - في أحكام الغسل
	فصل - فرائض الغسل
	سنن الغسل
	فصل - الإغتسالات المسنونة
	فصل - المسح على الخفين
	مدة المسح على الخفين
	مبطلات المسح على الخفين
	فصل - في التيمم
	فرائض التيمم
	سنن ومبطلات التيمم
	أصباب الجبائر
	فصل النجاسات
	النجاسات المعفو عنها
	النجس من الحيوان
	بم يطهر الإناء إذا ولغ فيه الكلب
	كيف تطهر الخمر
	فصل - الدماء الخارجة من فرج المرأة
	مدة الحيض والنفاس
	أقل زمن تحيض فيه المرأة ومدة الحمل
	ما يحرم بالحيض والنفاس
	ما يحرم على الجنب
	ما يحرم على المحدث

	كتاب الصلاة
	فصل - شرائط وجوب الصلاة
	الصلوات المسنونات والسنن المؤكدة
	النوافل المؤكدة
	فصل - شرائط صحة الصلاة
	فصل - أركان الصلاة
	سنن الصلاة قبل وبعد الدخول فيها
	هيئات الصلاة
	فصل - ما تخالف فيه المرأة الرجل في الصلاة
	فصل - مبطلات الصلاة
	فصل - عدد ركعات الفرائض والأركان
	من عجز عن القيام في الفريضة
	فصل - المتروك من الصلاة
	الشك والسهو في الصلاة
	فصل - الأوقات التي تكره فيها الصلاة
	فصل - صلاة الجماعة
	فصل - قصر الصلاة
	الجمع في السفر والحضر
	فصل - صلاة الجمعة
	شرائط صلاة الجمعة
	فرائض صلاة الجمعة
	هيئات صلاة الجمعة
	فصل - صلاة العيدين
	التكبير في العيد
	فصل - صلاة الكسوف والخوف
	فصل - صلاة الاستسقاء
	دعاء الاستسقاء
	فصل - صلاة الخوف وكيفيتها

	باب - اللباس
	فصل - ما يحرم على الرجال من لباس

	باب - ما يلزم في الميت
	فصل - حقوق الميت
	غسل الميت
	الصلاة على الميت
	دفن الميت
	حكم البكاء على الميت

	كتاب الزكاة
	زكاة المواشي
	زكاة الأثمان
	زكاة الزروع
	زكاة الثمار
	زكاة عروض التجارة
	فصل - نصاب الإبل
	نصاب البقر
	فصل - نصاب الغنم
	فصل - شروط زكاة الخلطة
	فصل - نصاب الذهب والفضة
	فصل - نصاب الزروع والثمار
	فصل - زكاة المعدن والركاز
	فصل - زكاة الفطر
	فصل - من تدفع إليهم الزكاة
	من لا يجوز دفع الزكاة إليهم

	كتاب الصيام
	فرائض الصوم
	مبطلات الصيام
	مستحات الصيام
	ما نهى عن صومه
	كفارة الإفطار
	الأعذار المبيحة للفطر
	فصل - الاعتكاف

	كتاب الحج
	أركان الجح
	العمرة
	واجبات الحج
	سنن الحج
	كيفية الإحرام
	فصل - محرمات الإحرام
	حكم من فاته الوقوف بعرفه
	فصل - الدماء الواجبة في الإحرام
	خلاصة أعمال الحج
	الزيارة النبوية

	كتاب البيوع 
	أنواع البيوع
	شروط المعقود عليه
	فصل - الربا
	فصل - الخيار
	فصل - السلم
	شروط صحة عقد المسلم
	فصل - الرهن
	فصل - الحجر
	حكم تصرف الصبي والمفلس والمريض والعبد
	فصل - الصلح
	الروشن
	فصل - الحوالة
	فصل - الضمان
	فصل - الكفالة
	فصل - الشركة
	فصل - الوكالة
	الوكيل
	فصل - الإقرار
	شروط المقر
	فصل - العارية
	فصل - الغضب
	فصل - الشفعة
	فصل - القراض
	فصل - المساقاة
	فصل - الإجارة
	فصل - الجعالة
	فصل - المزارعة
	فصل - إحياء الموت
	شرائط بذل الماء
	فصل - الوقف
	فصل- الهبة
	فصل - اللقطة
	أنواع اللقطة
	فصل - اللقيط
	فصل - الوديعة

	كتاب الفرائض والوصايا
	أقرب العصبات
	فصل - الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
	الحجب
	فصل - الوصية
	 الإيصاء      

	كتاب النكاح
	أنواع النظر إلى المرأة
	فصل - شروط الولي الذي يتولى عقد النكاح
	الأحق بولاية عقد النكاح
	الخطبة
	أنواع النساء
	فصل - المحرمات من النساء
	العيوب التي ترد المرأة
	الصداق
	فصل - الوليمة
	فصل - القسم
	النشوز
	فصل - الخلع
	فصل - الطلاق
	أنواع النساء في الطلاق
	فصل - عدد الطلقات
	من لا يقع طلاقهم
	فصل - الرجعة
	شروط المطلقة لرجعتها
	فصل - الإيلاء
	فصل - الظهار
	فصل - اللعان
	ما يترتب على اللعان
	فصل - العدة
	عدة الأمة
	فصل - ما يجب للمعتدة الرجعية والمعتدة البائن
	فصل - الاستبراء
	فصل - الرضاع
	فصل - النفقة
	نفقة الرقيق والبهائم
	فصل - الحضانة

	كتاب الجنايات
	القصاص
	شرائط وجوب القصاص في الأطراف
	فصل - الدية
	أسباب تغليظ الدية المخففة
	دية النفس
	دية العبد والجنين
	فصل - القسامة

	كتاب الحدود
	اللواط
	فصل - القذف
	مسقطات الحد عن القاذف
	فصل - حد شرف الخمر
	فصل - السرقة
	حد السرقة
	فصل - قطاع الطريق
	فصل - الصيال
	فصل - البغاة
	فصل - الردة
	فصل - حكم تارك الصلاة

	كتاب الجهاد
	الأسرى من الفار
	بم يحكم للصبي بالإسلام
	فصل - أحكام السلب
	فصل - في الغنيمة
	فصل - الفيء
	فصل - الجزية
	عقد الجزية

	كتاب الصيد والذبائح
	الصيد عن طريق حيوان
	شروط الذابح
	فصل - أحكام الأطعمة
	حكم أكل الميتة المحرمة
	فصل - الأضحية
	وقت الأضحية
	الأضحية المنذور والمتطوع بها
	فصل - العقيقة

	كتاب السبق والرمي
	كتاب الأيمان والنذور اليمين
	كفارة اليمين
	فصل - أحكام النذر

	كتاب الأقضية والشهادات
	شروط القاضي
	آداب القضاء
	ما يكره للقاضي
	ما يجب على القاضي
	فصل - القسمة
	فصل - الدعوى
	الحلف
	فصل - الشهادة
	فصل - الحقوق
	حقوق الله تعالى
	شهادة الأعمى

	كتاب العتق
	فصل - الولاء
	فصل - التدبير
	فصل - الكتابة
	المكاتب
	فصل - أمهات الأولاد
	حكم وليد الأمة من غير سيدها

	السيرة الذاتية الخاصة بالشارح
	المصادر
	الفهرس




